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!"సు మరణమ) జ!ం, ల./ెన? 3ార5క7మమ) 2	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఈ"#$ ఒక ప)*ే,క చర/క0 1మ34ను ఆ89:సు< =>?ను ఇకAడ మన మధ,లE ప)పంచ 

ప)ఖH,త *>J9క =>KిMక0Nైన N>. ఆంటS: TUV , ఈయన మ3నుపY ఆకZఫ\] ^శ,^`>,లయపY అb>,పక0డc, మ"dయ3 

మ"eకరf ghijస<వ *>J9క0డc మ"dయ3 చ"dత)gారfNైన N>. mn"d హబ"ా4q, ప)సు< తమ3 rబ"st ^శ9^`>,లయమ3లE 

*>J9క  uvగమ3నక0 అb>,పక0Nxmా ప:yేసు< =>?రf. =zట{ |ా"d చర/}యHంశమ3 ~�సు మరణమ3ను జ~ం� 

ల��=>N>? 

9:. ఆంటDE FGH :					ఒక అదు�త���న ఆశ/ర,g��య చూKిన =>వ=�ౖ |ాNxg� ఇకAడ ఒక త�ి�దమ3 

జ"dmdందనుg�ంటv y>దస<�� అవYత�ం`�. ఆశ/ర,g��య జ"dmdనద: =zను ��)��)�ించబNxననూ అ`� :జమ3mా 

దృశ,=>త4కమ3mా జరగ నవసరమ3న?`�. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఒgnఒక అJమ3ఖ,���న :జ��మంట� �ష�,ల0 ^�ా9సమ3ం�న |ా"d అనుభవమ3ల0 

పYనరf*>నుNైన ~�సును చూచుటవలన వ�/న^. 

"�ష�,ల0 ^శ9Kిసు< న? |ా"d అనుభవమ3ల0 పYనరf*>< నుNైన ~�సును ప)*ె,�మ3mా చూచుట వలన కrmdన^". 

మం�`�, క�/తమ3mా, �రf |ాట{: �ాb>రణ దృ�ిt*  చూసు< =>?రf. కనుక అ`ెలH జ"d"dmdంద=z � Kి`>¡ ం*>:? 

yెప�ంNx? => ఉ`ే£శమ3, ఒకట{ జ"dmdన`�, అ`ే ప)J ఒకAరf yెబ3త�=>?రf. 

9:. ఆంటDE FGH :					ఇ^ దుఃఖమ3*  క¥Nxన దర¦నమ3ల0 మ"dయ3 |ారf yెబ3త�న? ^షయHలలE: |ాట{లE 

1mdrన |ారf చూ�న^ ఏ`�¨ ల�వY. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     => ఉ`ేశమ3లE టS} ఎక0Aవ |zNx }ట{లE మ3:mdª« యHరనుక0ంటv. ¬దట{ 

^షయమ3, అత:దగర ఏ^ధ���న సం`ేహమ3లక0 *>^వ9నట®వంట{ gా¯ సమHb� ఉం`�. "hండవ`�, =z:ంతక 

మ3నుపY yె�ి�న అరడజను gారణ>లను :ర°�ించల�: �ష�,లంద"dg± కrmdనదంట®న? బv) ంJ కనబడcత�ం`�: ఒgn 

బv) ంJ సమ³హమంతట{g± కల0గదు; |ారందర° ఒgn మనసుZ కrmdయ3ండరf. �దగర µన? సమయHలలE, 

సMలHలలE , ప)జల0, వ,క0< ల0 µన? ^షయHల0 yేసు< ంటvరf. gా¯ సమHb�, ఇ`� ¶^*>లను మHర/ల�దు. యHg·బ3, 

ª¸ల0. అ:? gారణమ3లక0. 
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9:. ఆంటDE FGH :					ల�దు. =z:కAడ yెªా�లనుక0న? `ేమంట� ª¸ల0 ఇకAడ అసZల0 చూKిం`ే1ట{. 

పYనరfb>నుNైన g±�సు< ను చూy>ననుటలE ఆయన ఉ`ే£శ��1ట{. పYనరf*>< నుNైన g±�సు< ను గ3"dం� gా: ల�క 

మ"n^షయమ~న=¹ ª¸ల0క0 తªా� మ"hవ"dg� కనబడ:^ ఏ1ట{. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ప)J ^మర¦క0డc పYనరf*>నుNైన ~�సును �ష�,ల0 చూy>ర: ^శ9Kిసు< =>?రf. 

�ష�,ల0 *>మ3 పYనరf*>< నుNైన ~�సును చూ�ామనుక0ంట�, 1mdrన|zº స"dª« వనుక0: మనమంక0ంట®నపY�డc 

బv) ంJ అనుg�నుటక0 క¥N> క0దరదు. మనక0 *ెrKినదం*> ఒక అదు�త సంఘటన  జ"dmdం`�. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ghijస<వ ^�ా9సమ3 g±�సు<  పYనరf*>నమ3 �¼ౖ=z ఆb>రపNx KిM రపర/బNxన`�. g±�సు<  

మృత�లలEనుంNx ల��నట½¾V *ే అపY�డc ghijస<వ ^�ా9సమ3 :జ���న`�. పYనరf*>నమ3 ల�క0ంట� ghijస<వ ^�ా9సమ3 

అబద¡���న`�. అª« స<ల0Nైన ª¸ల0 స¿Àతమ3 "g±�సు<  ల�పబNxయ3ండ:~Áడల ��మ3 yేయ3 ప)కటన వ,రM��, � 

^�ా9సమ3ను వ,రM��. �"dంకను � ªాపమ3లలE=z య3=>?రf." అంట®=>?డc. ద జÂÃ ఆంక\ బ\ Ä«  

gార,క�మమ3లE: ఈ ª)ా మ3ఖ,���న చర/క0 ఆ89:సు< =>?మ3. 

****	
	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    �ా9గతం. మనమ3 ~�సు :జమ3mా మరణమ3 జ~ంyే 

ల��=>N>?	అ=z ^షయH:? చ"d/సు< =>?మ3. మ"dయ3 మనమ3 ఇద£రf అదు�త 

అJదుల*  మHటvV డcత�=>?మ3: N>. ఆంటS: TUV ,	ఈయ,న ప)పంచత మంతట{లE: *>J9క 

=>Kి< క0డmా �ిల0వబడcత�=>?డc.  మ"dయ3 N>. mn"d ¿ÅబÆర4q. ��రfªÇ ం`�న ghijస<వ 

తత9|zత<  మ"dయ3 చ"dత)gారfడc,	~�సు పYనరf*>< నమ3ను గ3"dం�న �ా�,మ3లను 

^వ"dంచుటలE :ÄాÈ రf¡ డcmా ప"dగణÉంచబడcత�=>?డc.	

�ి)య3లH"ా �"dకAడ ఉండcట సం* షమ3ను కrmdం�ం`�. ��మ3 జÂప,మ3 yేయక0ంN> 

^షయH:? చ"d/ంచుటక0 ఇషtపడcత�=>?మ3: ~�సు :జమ3mా ¶^ంy>డ: 

రf$వYyేయN>:g� y>"dత)క �ా�,మ3ల�|�ౖ=> కల|ా?	ఆయన Kిల0వలE మరణÉంy>N>?	

�ష�,ల సంగ*ే1ట{?	|ారf ^శ9Kించుచున? పYనరf*>< నుNైన ~�సు దర¦నమ3ల0 

:జమ3mా |ా"dg� కrmdన|z=>?	�దగర =>ల0గ3 రf$వYల0న?^,	N>. ¿ÅబÆ"ా4q,	�రf గత 
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|ారమ3లE yె�ి�నట®వంట{ 12	అంశమ3లను ^మర¦క పంNxత�ల0 స¿Àతమ3 అ^ 

సత,మ3ల: అంmsక"dంచుచున?ట®V mా �రf ^వ"dం� య3=>?రf. |ాట{g� అ=zక 

�ా�,మ3ల0న?^. ఆ �ా�,మ3ల�1టS yెప�మంట®=>?మ3. gా: ¬దట{mా ఆ 

సత,మ3ల�1ట{?	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�,	=z=z1 yే�ానంట�,	జÂÃ,	ఈ yెప�బడcత�న? 12	

�ా�,మ3లనుంNx,	ఉ`>హరణక0,	Êక�|ారమ3నుంNx ఆ`�|ారమ3 వరక0 ~�సు ¶^తమ3ను 

గమ:K�< ,	|ాట{నుంNx =>ల0mdంట{: Ëసుక0=>?ను. ఇపY�డc,	ఇ^ ఏకప� సంగత�ల: => 

అµª)ా యమ3,	ఎవ9ర° gnవలమ3 =>ల0mdంట=z �క0 చూ�ించరf. => ఉ`ే£శమ3,	రfNోÍÎ 

ÏÍt ��Ã ~�సు ¶^తమ3లE �వ"d |ారమ3లEనుంNx 20	^షయHలను *ెrయyే�ా< డc. 

gా: =zను yేKిన `ేమంట�,	మ³డc ^షయHలను *ెrయyేK� 12	�ా�,మ3లలEనుంNx 

=>ల0గ3 సత,మ3ల0న?వ: => అµª)ా యమ3. ¬దట{mా,	ఇ^ |ాట{*  1mdrన 12	

సత,మ3లక0 సంబం`�ం�న |ాట{లE ºట{: మHత)మ3 ఆ సత,మ3ల చుటÐt  జరfగ3చున? 

|ాట{: ఉప¨mdంచుక0: సహజ Kి`>¡ ంతమ3ల ఆb>రమ3mా �రf దృఢపర/వచు/ను. 

"hండవ`�mా,	ఇకAడ పYనరf*>< నమ3నక0 అవసర���న మం� �ాÒÓ,ల0 లµంy>~. ఇక 

మ³డవ`�,	ºట:?ట{} �రf y>లH తక0Aవ y>"dత)క సమHy>ర ఆb>రమ3mా 

yెబ3త�=>?రf. కనుక ఇపY�డc �క0 సు|ార<ల0gా: 1mdrన ^షయHల0 �క0 

అవసరమ3 ల�దు. ఇవ:?య³ ª¸ల0 |)ా తలలE=z చూ�ా< మ3.	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    అ|z1ట{?	ఆ స*>,ల�1ట{?	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�,	¬దట{`� ~�సు Kిల0వలE: భయంకర���న శ�మక0 

మరణÉంyెను. "hండవ`�mా,	�ష�,ల0 తమక0 కrmdన అనుభవమ3లను పYనరf*>నుNైన 

~�సు దర¦నమ3ల: ^శ9Kిసు< =>?రf. మ³డవ`�mా,	|ా"d ¶^*>ల0 మH"dª« ~న^;	|ారf 

మHరf� yెం`�య3=>?రf. |ారf సం`ేహమ3ల�క0ంN> ~�సు తమను చూ�=>డ: 

^శ9Kింy>రf మ"dయ3 |ారf భ³1: తలg�ందుల0;	మ"dయ3 =>ల వ`�,	మనమ3 
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చ"d/ం�నట®V mా ª¸ల0 అ:�ిల0వ బNxన సం`ే8త4క0డc ఉ=>?డc ఈయన ^మర¦క0డc 

అ=zక ghijస<వYలను ¿ÀంKిం� జhౖల0లE �¼ట{tం�న|ాడc,	పYనరf*>< నుNైన ~�సు దర¦నమ: 

*>ను ^శ9Kిం�న అనుభవమ3 వలన g±�సు< ను అంmsక"dసు< =>?డc.	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�,	ఇపY�డc,	టS} �ప)కAనున? |ారf g�ందరf yెబ3త�న?`�,	

"¿Ô,	�రf ghijస<వYల0 gాక0ంట�,	ఆ స*>,లలE g�:?ట{:.... " ల�క టS},	�రf yెప�ంNx |ా"dg�. 

�"ా స*>,ల:?ట{*  ఏg±భ^�ా< "ా?	

9:. ఆంటDE FGH :					అవYను. ఏg±భ^ంy> లనుక0ంటvను. gా: ఈ :జ���న దర¦నమ3ల0. 

చూడంNx,	సు|ార<లలE �వరన వసు< న? * మHను గ3"dం� =z=�ం*  ^y>రమ3 

కrmdయ3=>?ను,	అత:g� ఉన? ఒక అనుమHనమ3 ఆయనక0న?`� :జమ3mా uÕJక 

శ"sర��=>. మ"dయ3 =zను చూyేంత వరక0,	ఆయన `>:: ప"sÒxంచN>:g� :జమ3mా yే~ 

mాయమ3లలE �¼టvt డ: |)ా యబడల�దు... అత:నలH yేయమ:అ=>?రf gా: తరf|ాత 

~�సు ప)భ3వY *>g� చూ�=>డ: yెపY�ట ల�దు gా: చూ� న14Jవ: అంట®=>?రf.	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    mn"d,	�"nమనుక0ంట®=>?రf?	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�,	ఆయన తనను *>g� చూడమ: * మH*  yె�¼�ను. టS} 

yె�ి�ం`� :జ��. * మH *>g� చూ�నట®V mా ¨8ను yెప�డమ3 ల�దు. అ~*ే |ాట{g� 

=zను g��ం`�|ాట{: జÖNx�ా< ను. ఇmn?�ియసు,	¨8ను సు|ార< |)ా యబNxన ప`� 

సంవతZరమ3ల తరf|ాత అనుక0ంటvను,	g±�. శ. 107,	ఇmn?�ియసు మHత)ం * మH ~�సు 

*>ghన: yెబ3త�=>?డc. `>: =>లH=z ఉండ:వ9ంNx,	సు|ార<లలE గమ:ం�నట½¾V~* ే

ఐ`>రf Kీ< Ùల0 ఆయనను *>g�నట®V mా yెప�బడcత�న?`�. ఒక"hవరంట� రf ªాదమ3లం*> 

*>g�న Kీ< Ù అ: మత<~ 28:9	లE ఉం`�;	మ"dయ3 మ"eకరf మగ£ల�=z మ"dయ3 ఈ�� సమHb� 

దగ"n :r�య3ంNx తన |�నుక వ�/న వ,g�<: * టమHr అనుక0ంట®న?`� తరf|ాత 

|�నుకక0 J"dmd చూ� ఆయన అ: గ3"d<ం�ం`�. అపY�N>యన ఆ��* ,	"నను? మ3ట®t g�=z 

వదు£  అంట®=>?రf". కనుక మ"dయ తనక0 �ాధ,���నంతmా ఆయనను *>కగrmdన 
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దనుక0ంట®=>?ను. మ"dయ ఆయనను మ3ట®t క0న?`�. అలHmn �వరక0 ఇmn?�ియసు 

* మH ~�సును *>gnన: yెబ3త�=>?డc.	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    అంతమHత)�� gాదు,	ఇకAడ :జ��మంట� * మHను గ3"dం�న 

^షయH:? గమ:K�< ,	ఇకANx ^షయHలను =zను నమ4ను స"n=>?	ఇకAడ �g�క 

సం`ే8త4క0డc ఉ=>?డc. "=z=>యన yేత�లలE ��క0ల గ3రfత�ను చూ� => |z)ల0 ఆ 

��క0ల గ3రfత�లE ఉం�*ే=z mా: నమ4=z నమ4న: |ా"d*  yె�¼�ను."  స"n,	తరf|ాత 

ఏ1 జ"dmdనప�ట{g�} "=> ప)భ3|ా => `ే|ా" అ: ఆయన yె�ి�న �ా�,మ3 మనదగర 

ఉన?`�. కనుక ఎ`ో  తప�క జ"dmdన`�. �"nమనుక0ంటvరf?	

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�,	"ఇపY�డc }వY మ3ట®t క0=>?వY గనుక న14J^" ఇలH 

~�సు yెప�క ª« వYట=z`� మన ఆసg�<g� సంబంb�ం�న`.ే gా: ఆయన చూyెన: 

అంట®=>?డc. ఇ`� => మనసుZక0 y>లH ప)*ే,క అంశమ3. =zను ప"sÒxం� yె�ి�నట®వంట{`� 

gా`�`� =zనకAడ ఉన?టV~*ే తప�క0ంN> అలH వ�/న |ా"d: మ3ట®t క0 Ëరf*>ను...	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఆ "hండc సందర�మ3లలE Kీ< Ùల సంగ*ే1ట{?	ఆ Kీ< Ùల0 మ"dయ3 

ఒంట"dmా మగ£ల�=z మ"dయ. ఆయనను |ారf *>g�"ా: �రనుక0ంటv"ా?	

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�,	|ారf yేKిన సందర�మ3r^. అవYను :జ��. gా: ఆయనను 

|ారf *>g�"ా: yెబ3త�న? సందర�మ3లలE క�/తమ3mా |ారf *>g�"ా: yెప�ల�మ3. |ారf 

*>g�నట®V mా yెబ3త�న?ట®వంట{ సందర�మ3ల^.	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     gా: సు|ార<లలE ~Áవ9రfనూ ఆయనను *>కల�దంట� �రf 

yెప�N>:gn`ై=> ^షయమ3ండవచు/. 	

9:. ఆంటDE FGH :					ఓÛ,	అవYను క�/తమ3mా.	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మనదగర ఎలHmhiననూ మ³డc ^షయHల0న?^ ఎందుకంట½ 

ఇmn?�ియసు * మH ఆయనను *>ghనంట®=>?డc.	
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9:. ఆంటDE FGH :					అవYను,	ఇ`� yెప�N>:g� y>లH �న? ^షయమ3. ºట:?ట{ త"ా9త 

మనంద"dg± గ3రf< yేయబడcత�న?`�: " చూచుట*  ªాట®mా *>క గలmాటమ3 దర¦నమ3లE 

జరగటం అదు�త���న ^షయమ3 క`>?"	�క0 *ెల0�ా?	తనక0 కనబడcత�=>?`� 1mdrన 

|ా"dg� కనబడcత�=>?`> ల�`> అ: *ెల0సుg·N>:g� ఎవ9"hi=> ¬టt ¬దట{mా yేK� g��య 

ఏ1టనmా *>g� చూడటమ3.	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     సు|ార<లలE `Ü:: గ3"dం� |)ా యబNxన ^షయHలను �రంmsక"dK�< ,	

=>ల వ సు|ార<ను |)ా Kిన వ,g�<~� ¬దట{ ¨8ను పJ)కను ఈ మ³డc వచ=>ల*  

ª)ా రంµసు< =>?డc,	"	కను?లHర ఏ`� చూ�JÝ,	ఏ`� :`>:ం� కనుmeంట{Ý,	మH yేత�ల0 

`ే:: *>g� చూyె=¹,	అ`� �క0 *ెrయజnయ3చు=>?మ3.... " �క0 *ెల0�ా,	¨8ను 

1:14లE: "ఆ |ాక,మ3 శ"sరb>"d~Á�,	మనమధ, :వKింyెను". కనుక ¨8ను ఇపY�డc 

J"dmd `>:=z 1	¨8నులE yెబ3త�=>?డc. �gా ^షయమ3 న�/నట½¾V *.ే..  	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఇకAడ �g�రక`� చదవ :వ9ంNx. ఆరf�ారfV  ఆయన ¬దట{ 

¨8ను 1:1-3 లE  "��మ3 `ే:: చూy>Ý". ఆరf�ారfV  "��మ3 `ే:: ^=>?Ý 

అంట®=>?డc". మ"dయ3 అతడc, "����`� ^ంట{Ý, కను?లHర ఏ`� చూ�JÝ, ఏ`� 

:`>:ం� [ms�క0 పద అర¡మ3 "ప"dâలనmా"]కనుmeంట{Ý, మH yేత�ల0 `ే:: *>g� 

చూyె=¹," ల¥gా సు|ార<లE అనుక0ంటvను, అవYను అకANే, ~�సు అంట®=>?డc, "నను? 

పట{t  చూడcNx, => క0న?ట®t mా ~Áమ3కల0ను మHంస మ3ను భ³తమ3న క0ండవY" 

అంట®=>?డc. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     అవYను త"ా9త Jంట®=>?డc. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    అవYను, ఇకAడcన? �ా�,మ3ల0 ఆయన చూ�న|ారf ¬దట 

నమ4N>:g� ఆశ/ర, పNేట®t mా ఉన? uÕJక శ"sరమ3*  ఉన?ట®V mా తrయyేసు< న?^. gా: 

g�:? అనుభవమ3ల0 త"ా9త |ారf ఆయనను మ3ట®t క0: ఆయనను చూ� త"ా9త 

`>:: అంద"dg± yెబ3త�=>?రf. 
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9:. ఆంటDE FGH :					gాదు, |ారf :జమ3mా మ3ట®t క0: చూy>రf. |ారf ఒకరf 

Jంట®న?ట®వంట{ దర¦నమ3, చూచుటల�దు క`>? 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ల�దు ఆయ:కAడ అంట®=>?డc, "��మ3 `ే:: *>g� చూ�JÝ" 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�, :టvరfmా ల¥gా 24:39 yెప�బడcత�న? ^షయH:? 

గమ:K�< , ~�సు "=> క0న?ట®t mా �రf చూచుచున? ~Áమ3కల0ను మHంస మ3ను 

భ³తమ3న క0ండవY" అంట®=>?డc. 

9:. ఆంటDE FGH :					ఓÛ, అవYను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     కనుక=z అతడంట®=>?డc, "=zను భ³తమ3ను gాదు" మనమ3 

సు|ార<లలE: అ"ా¡ :? క�/తమ3mా గమ:K�< . 

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�, ఒక భ³తమ3 *>ను బ³త�ను gాద: yెబ3త�న?`�. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఆయన *>ను భ³తమ3 gాద: yెబ3త�=>?రf కనుక, =zను ఆయన 

భ³తమ3 gాద=z అనుక0ంట®=>?ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఇకAడ g�ందరf వ,క0< ల0=>?రf, mn"d, ఇ`ే1 yెబ3త�న?దంట�, 

"�క0 *ెల0�ా, పYనరf*>< నమ3, `ేశమ3లE: అ=zక మం`�రమ3లను �రf |�çV చూK�< , ఆ 

మం`�రమ3లE ప"dచర, yేసు< న? |ారf ~�సు :జమ3mా బÕJకంmా మరణమ3 జ~ం� 

పYనరf*>< నుడ~Á,న: yెబ3*>రf". ఎందుక0 gాదు? gnవలమ3 ఆË4య���న 

పYనరf*>< న�� ఎందుక0 gాక¥డదు? 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�, టS}*  =zను ^uè`�ం�న ^షయHలలE ఇ`� ప)ప)ధ���న`�. 

పంNxత�ల0 =zడc ఎకAడ క¥డcక0=>?ర: �రf yెప�N>:g� ప)యJ?ం�న అపY�డc =zను 

=zNx`ే yెబ3త�ంటvను. =zను ప)సు< తమ3 1975 నుంNx 2000 వరక0 లµం�న 100 

మ³లమ3లనుంNx ^మర¦క పంNxత�ల0 ఎకAడ ఉ=>?"ా అ: *ెల0సుg·N>:g� 

ప)యJ?ంసు< =>?ను. అ~*ే అ=zక పంNxత�ల0 =zడc అ`� క�/తమ3mా 
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జ"dmdనదంట®=>?రf; �ష�,లక0 కrmdన అనుభవమ3ల0 :జ���న|z అంట®=>?రf. |ారf 

పYనరf*>నుNైన ~�సు=z చూ�ామ: ^శ9Kిసు< =>?రf. ఆ పంNxత�లలE అ=zక0ల0 �ష�,ల0 

:జమ3mా=z `ే:=¹ చూy>ర: అనుక0ంట®=>?రf; |ా"d అనుభవమ3ల0 :జ���న^. gా: 

|ా"dలE అb�క0లìౖన పంNxత�ల0 ఒపY�క0: Ëరfత�న? ^షయమ3, |ా"dg· g�ందరf ~�సు 

|ా"dg� క:�ింy>ర: నమ34త�=>?రf, అ`� uÕJక శ"sరమ3 yెప�N>:g� ఇషtపడcట ల�దు 

మ"dయ3 |ారనుక0=z`�, =>క0 *ెrయదు, అ^ =>మHటల0 మHత)�� అ`� ��రfసు< న? 

తగరమ3 వంట{`>:వలì ఉంట®ందనుక0ంట®=>?రf. కనుక మన మధ, నున?ట®వంట{ 

సం`ే8త4క0లìౖన |ా"d ఆలEచన క�/తమ3mా ఇలH=z ఉంట®ందనుక0ంటvను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ప)జల0 �ా`>రణమ3mా yె��� మ"eక మHట�1టంట�, "¿Ô, ª¸ల0 

ఆత4సంబంధ అ=z మHటను 1 g�"dంíÜ 15 లE |ాడcత�=>?రf. అ�య అంట� ఆయన అర¡మ3 

mాrలE *ేల0త�న? సన?: *ెరవంట{ ర°పమ=>? ల�క అ`� అంద"dg± క:�ింyే uÕJక 

శ"sరమ=>?".  ఇకAడ మHటల అరM��1ట{? 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఇ`� మనమ3 yెప�N>:g� కషtమ3 ఎందుకంట½ మన ^�ా9సమ3 

ఏమంట�, మ"dయ3 ఇకAడ మనమ3 సు|ార<లలE: ^షయHలను గమ:ంసు< =>?మ3, gా: 

మన1ద£రమ3 ª¸ల0 yె���^ �ా�,మ3లక0 1ం�న meప� ^షయమ3ల0.   

9:. ఆంటDE FGH :					అవYను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఆయన ఒకANే ప)*ే,� �ాÒx అ: ప)జల0 అంట®=>?రf. కనుక 

పYనరf*>< న శ"sరమ3ను గ3"dం� ఆయ=z1 అనుక0ంట®=>?డ=z`� y>లH ª)ా మ3ఖ, 

^షయమ3. ఇకAడ,  అకANx |ాట{: గమ:ంచంNx, 1 g�"dంíÜ 15. ms�క0లE ఆత4 అ: 

*ెrయyేయ3టక0 ఒక క�/త���న మHట ఉన?`�: నూ,మH. ª¸ల0 ఆ మHటను |ాడటం 

ల�దు. ఆయన "ఆత4సంబంధ శ"sర మంట®=>?డc". కనుక ఇకAడ g�ంత మHరf� 

జరfగ3త�న?`�, gా: ఇకANx ^షయ��మంట� అ`� uÕJక శ"sరమ3 వంట{`ే. ఇపY�డc =zను 

¬దట yె�ి�న మHటను చూN>లంట�, ª¸ల0 తనక0 ~�సు అ�య శ"sరమ3*  
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క:�ింy>డ: yెప�డమ3 ల�దనుక0ంట®=>?ను. అందరf ^మర¦క0లyేత అంmsక"dంచ బNxన 

ª¸ల0 |)ా Kిన పYస<క���న îిr�ీ�య3లక0 లEనుంNx `>:: ^వ"dంచమంటv"ా. మ"eక 

మHట, ^మర¦క0ల0 "#�య3లక0, 1,2 g�"dంíÜయ3లక0, గలËయ3లక0, îిr�ీ�య3లక0 

పJ)కలను అంmsక"dసు< =>?రf. ï. ఏ. |�ÍZ, ఆయన `>`>పYmా, క�/తమ3mా, టS}g� 

ఎడమ|�ౖపYన ఉన?|ాడc, ª¸ల0 పJ)కలలE ఎ:1`�ంట{: అంmsక"dసు< =>?డc. ఆయన ఆ 

ఐ`�ంట{: మ"d మ³Nxంట{: క¥N> అంmsక"dసు< =>?డc. îిr�ీ�య3లక0 3లE... 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మ3¬4కA�ా"d ఆగమంట®=>?ను మ"dయ3 మHన¬క ^"ామం 

Ëసుg·ను=>?మ3 మ"dయ3 ��మ3 |�ంట=z వ�/ అ`ెందుక0 ఆత4సంబంధ పYనరf*>< నమ3 

gా`ో , uÕJక పYనరf*>< నÝ ^నను=>?మ3. చూసూ< =z ఉండంNx. 

***. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�,	��మ3 J"dmd వy>/మ3. మH*  ఉన?ందుక0 

వందనమ3ల0. మనమ3 N>. mn"d ¿ÅబÆ"ా4q మ"dయ3 N>. ఆంటS: TUV  *  

మHటvV డcత�=>?మ3. మనమ3 చ"d/సు< న? అంశమ3 ~�సు మరణమ3ను జ~ం� ల�yెన?	

మ"dయ3 అందులE మన ప)శ?,	ఏ^ధ���న పYనరfత<నమ3 జ"dmdన`�?మరణమ3 నుంNx 

~�సు ల��నట®V  అంట�,	అపY�డc ఆయనక0న? శ"sరమ3 ఎలHంట{`�?	అ`� ఆత4సంబంధ 

శ"sరమH?	`>: అరM��1ట{?	అ`� uÕJక శ"sర���*ే?	`>: KిMJ ఏ1ట{?	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     =zను మ3ం`ే yె�ి�నట®V mా,	ఇకAడ ª¸ల0 గ3"dం� మHటvV డcట 

మ3ఖ,���న`� ఎందుకంట� ప)J ఒకAర° ª¸ల0 సమHy>రమ3ను నమ34త�=>?రf. 

^మర¦క0ల త"ా9త ^మర¦క0ల0 ª¸ల0ను 1ం�న ప)త,� �ాñల0 మ"eకరf ల�రf 

అంట®=>?రf. కనుక ª¸ల0 *>ను దమసుA మHరమ3లE చూ�న`� ఎట®వంట{ శ"sరమ=z`� 

ª)ా మ3ఖ,త కrmdయ3న?`�. =zను మ3ందుmా yె�ి�నట®V mా 1	g�"dంíÜ 15	లE ª¸ల0 'నూ,మH'	

అ=z మHటను ఉప¨mdంచవచు/ను gా: |ాడల�దు. ఆయన "ఆత4సంబంధ" 

అంట®=>?రf,	`>:g� మ3ందు ^�òÄార¡మ3ను |ాడcత�=>?రf. gా: ఆయన అంట®న?`� 
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"�« మH" (శ"sరమ3). îిr�ీ�య3లక0 3	ఇ`� �న? అb>,యమ3. `Ü:లE 21	వచ=>ల0 

ఉన?^. gా: ఈ ఒకA అb>,యమ3లE uÕJక పYనరfత<నమ3ను గ3"dం� మ³డc 

^షయమ3ల0 yెబ3త�=>?డc. ¬దట{ వచనంలE yెబ3త�న?`�,	"=zను	¿Åõ)య3ల 

సం*>న���న ¿Åõ)య3డ=�,ౖ	ధర4�ాస< Ù̂ షయమ3”	 అంటÐ,	"=zను ప"dసయ3,డను 

అంట®=>?డc".	

ఇపY�డc,	uÕJక పYనరf*>< నమ3ను ప"dసయ3,ల0 నమ34త�=>?రన? ^షయమ3 అంద"dg± 

*ెrKిన`.ే :జÂ:g�,	అª« స<ల0ల gార,మ3ల0 23	గమ:K�< ,	ª¸ల0 య³దులyేత 

చంపబడక0ంN> ఉంచుటక0 "#మ3నక0 Ëసుg�: ª« బడcత�=>?డc,	ఆయన Ïగరmా 

|ారంద"d: ఉ`ే£�ం� మHటvV డcతö,	"న=�?ందుక0 Ëసుక0 |�ళøత�=>?రf?	=zను మృత�ల 

పYనరfత<నమ3ను నమ34ట వలన=>?	అంట®=>?డc". ఆయన శ"sర పYనరfత<నమ3ను 

yెబ3త�=>?డc. అకAడcన? ప"dసయ3,ల0 అందుక0 "ఇత:లE త�ి�ద��1య³ ల�దు 

అంట®=>?రf". gా} అందుక0 సదూ£ కయ3,ల0 అంmsక"dంచుటల�దు. కనుక ఒక 

ప"dసయ3,:mా ప"dసయ3,ల*  ఏg±భ^సు< =>?డc. కనుక îిr�ీ�య3లక0 3	నుంNx మనక0 

లµం�న ¬దట{ �ా�,మ3 ఒక ప"dసయ3,:mా ఆయన uÕJక పYనరf*>< నమ3ను 

^శ9Kిసు< =>?డc.	

"hండవ`�mా,	10	వచనంలE,		"ఏ ^ధమ3yేత=�ౖనను మృత�లలEనుంNx =>క0 పYనరf*>M నమ3 

కల0గవలìన:,"	అంట®=>?డc. ఇపY�డc,	పYనరf*>< నమ3క0 �ాb>రణ ms�క0 పదమ3 

'అన�ాt Kిq'	gా: ఈ వచనమ3లE,	îిr�ీ�య3లక0 3:10	లE `>:g� ఒక పదమ3ను మ3ందు 

yేరf/చు=>?డc,	"ఎù అన�ాt Kిq". ఎù అన�ాt Kిq,	=>క0 *ెrKినంత వరక0 అందరf ms�క0 

పంNxత�ల0 ఈ |ాక,uvmా:? "మృత�లలEనుంNx పYనరf*>< నమ=z" తరfú మH yే�ారf. ª¸ల0 

yెబ3త�న?`�,	"మృత�లలEనుంNx పYనరf*>< నమ3ను ªÇ ందుg·|ాr". ఇపY�డc,	ఒక 

య³దు:g�,	"మృత�లలE నుంNx" అంట� "ఏ`� సమHb�yేయబడcత�ం`ో  అ`ే J"dmd 

వచు/ట". మరణమ3నుంNx J"dmd ల�చుట. |�ను |�ంట=z `>: త"ా9త îిr�ీ� 3:20-21,	
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అంట®=>?డc,	"పర లEకమ3నందున? ప)భ3|�ౖన ~�సుg±�సు<  :1త<మ3 

క:�¼ట®t g�:య3=>?మ3. ఆయన మన `Üనశ"sరమ3ను (�« మH) తన మ¿Àమగల 

శ"sరమ3నక0 (�« మH) సమ ర°పమ3 గల`>:mా మHరf/ను." ఇకAడ మ"eక ఆలEచనను 

బట{t  చూK�<  నూ,మH అ=z పదమ3 అతడc |ాNx య3ండవలKిన`�. కనుక అతడc 

ప"dసయ3,డc: uÕJక పYనరf*>< నమ3;	ఎù అన�ాt Kిq: "మృత�లలEనుంNx శ"sర 

పYనరf*>< నమ3".	

ఇక మ³డవ`�,	"ఆయన => మృత శ"sరమ3ను తన మ¿Àమ శ"sరమ3mా మHరf/ను" 

అంట®=>?డc. కనుక îిr�ీ�య3లక0 3	అb>,యమ3లE మHటలనుంN ేదమసుA 

మHరమ3లE తనక0 క:�ిం�న ~�సు శ"sరమ3 ఒక ఆత4 వంట{`� gాద: ª¸ల0 Kీ9య 

సమHy>ర�� :ర°�ిసు< న?`�.	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    టS},	�రf అంద"dకంట� మం� |ారf మ"dయ3 �"eక అనుభవ 

|ాNxmా ఉ=>?రf. => ఉ`ే£శమ3,	�క0 �ా�,మ3ల0 y>లH మ3ఖ,���న^. ఈ �ా�,మ3ల 

గ3"dం� �"nమనుక0ంటvరf?	

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�,	ఆత4సంబంధ శ"sరమ=z ఆలEచనను `Ü:లE ప)*ే,క���న`�mా 

uv^సు< =>?ను,	ఎందుకంట�,	ఎపY�Nై*ే �రf అ�య���న అ: yెబ3త�ంటv"# `>:లE 

uÕJకత అ=z`� ఉండనట®V mా అ:�ిసు< ంట®ం`�. అ`� uÕJక ���న`� gాద: �రంట� అపY�డc 

ఒక శ"s"ా:g� ఉంN ేఏ^ధ���న జÂû =zం`�)యమ3ల స�ర¦ |ాట{g� ఉండదు. కనుక uÕJకమ3 

gానట®వంట{`� అసల0 శ"sర�� gాద: => ఉ`ే£శమ3. కనుక ఈ అ�య���న శ"sరమ3 

=>మట®t క0 అసల0 శ"sర�� gాదు.	

మం�`�,	న=ü?క ప)శ? అడగ :వ9ంNx. =zను బÆౖÏల0 ఆb>,J4క���న పYస<కమ3 అంట� 

`>:లE uÕJకమ3mా క:�ింyే`ే`Ü ల�ద: అరMమH?	

9:. ఆంటDE FGH :					ల�దు.	
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9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�,	అ`� ఆత4సంబంధ	శ"sరమ3mా ఉంNxక¥N> uÕJక 

శ"sరమ3mా ఉండగల`>?	

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�,	అ`� ఒక ఆË4య���న వ,g�<g� ఉంN ేశ"sరమ3 

వంట{`ైయ3ంట®ం`�.	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    mn"d?	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఆయన క�/తమ3mా yెబ3త�=>?డc. ఇ`� అKిMత9మ3*  క¥Nxన 

^మర¦,	�ా9uv^క���న ^మర¦ gాదు. ఏ`� ఏ���ననూ,	ఇకAడ =zననుక0ంట®న? ^షయమ3 

టS} "ఆత4సంబంధ శ"sరమ=z" మHటను 20వ శ*>బ£పY అనుభవ |ాద ల�క ^�òVషక 

చూపY*  గమ:సు< =>?డc,	మ"dయ3 ª¸ల0 స9యమ3mా అ�య శ"sరమనుటలE ఆయన 

ఉ`ే£శమ3ను ^వ"dంy>r. మ"dయ3 îిr�ీ� 3	లE మ3ం`ే ఆయన అంట®=>?డc: =zను 

ప"dసయ3,డను కనుక uÕJక పYనరf*>< నమ3ను ^శ9Kిసు< =>?ను;	2)	ఎù అన�ాt Kిq,	

మృత�లలEనుంNx పYనరf*>< నమగ3ట;	మ"dయ3 3)	ఆయన `>::,	"=> `Üన శ"sరమ3ను 

తన ర°పమ3లE:g� మHరf/ను అంట®=>?డc". ఇకAడ ఆయన శ"sరమ3 మ¿Àమ 

శ"sరమ3. ఇ`� అ�య శ"sరమ3 gాదు îిr�ీ� 3:20-21	లE,	ఇ`� "మ¿Àమ శ"sరమ3". 

కనుక ఇకAడ �క0 శ"sరమ3*  ªాట® మ"#కట{ క¥N> ఉన?`�. అ`� ఒక ^ధ���న మ¿Àమ 

gా: �ాb>రణ శ"sరమ3. ఇకAడ అసZల0 సమస, ఎకAడcందంట� మన� "అ�యతను" 20	

శ*>బ£పY కంట{*  చూసు< =>?మ3. ఇకAడ ^షయమ3ను => ఊహక0 అం`�నంతవరక0,	ª¸ల0 

îిr�ీ� 3లE అ`� అత<  వంట{̀ � gాదంట®నపY�డc ఇ`� uÕJక���న`� gాద: yెపY�టలE 

సమK�,� ఉండక¥డదు ఎందుకంట� `>:లE ఆయన ఉ`ే£శ��1టS అతడc ^వ"dసు< =>?డc. 

=zను îిr�ీ� 3ను 1	g�"dంíÜ 15	క0 g�ంత ^వరణ అ: uv^ంచుక0ంట®=>?ను.	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    mn"d,	ఇప�ట{వరక0 మనదగరfన? �ా�,మ3ల�¼ ౖజÂû నవంత���న 

చర/ను yే�ామ3. gా: ఇపY�డc => వ,g�<గత ^షయH:? yెప�ను=>?ను,	టS},	� 

అభ,న<రమ3 ల�క0ంట�. mn"d `>:gnమంటv"# ^ం`>మ3. 1995	లE � uvర, Nెõþ,	� 
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^`>,రfM లలE అ=zక0ల0 చూKిన ఉత<"ాల0 మ"dయ3 ^న?|ాట{: బట{t ,	�"dద£"dg± 

పరలEకమ3లE ��)మ సంబంధమ3 కrmdనద=>?రf,	అ~ననూ ఆ��క0 40	సంవతZ"ాల 

వయసుZలE ఆ��క0 ఏ1	వ�/ం`�?	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     కడcపYలE gnనZరf. అవYను,	టS} మH ~ంట{లE 1985	లE ఉ=>?డc 

:న?=z �� ^షయH:? మHటvV డcక0=>?మ3 ఎందుకంట� అ`� వ�/న సంగJ అత:g� 

*ెrయదు. gా: => uvర, 1995	|zస^లE ప)భ3వYనందు :`�)ం�ం`�,	��మ3 కల0సుక0న? 

10	~�ండV  త"ా9త,	అతను మH ~ంట{లE నున? 10	~�ండV  త"ా9త,	కడcపYలE gnనZరf*  

చ:ª« ~ం`�. మ"dయ3 �క0 *ెల0�ా,	=> ¬దట{ ఆలEచన - �రf => సం`ే8త4కతను 

మ3ం`ే yెªా�రf - =zను :జమ3mా =>లE =zను అనుక0=>?ను,	"ఓÛ,	అ¨,. ఇపY�డc 

మరలH అనుమH=>లÿసు< =>?~". అ^ అ^ ఎప�ట{g± "ాల�దు. gా} =>దగర ఒక పటtభద) 

^`>,"dM ఉ=>?డc,	ఇపY�N>తడc మH ఉªా`>,య3లలE ఒకరf,	అపY�డతడc =>క0 ! « Ã yేK ి

అ=>?డc,	"పYనరf*>< నమ3 ల�క0ంట� ఇపY�డc �"dకANxg� |�ళ*>రf?"	

=>మట®t ghi*,ే దుఃఖమ3ను గ3"dం� ª¸ల0 yెªా�లనుక0న? ^షయమ3, ghijస<వYల దుఃఖమ3, 

":"s�ణల�: ఇతరfలవంట{`� gాదు". ప)పంచమ3లE }వY :"s�ణ*  దుః"సు< =>?|ా ల�క 

:"s�ణల�క దుః"ంచుచు=>?|ా అ=z`� వ,*>,సమ3ను Ëసుక0వసు< ం`�. మనమందరమ³ 

�ి)య3లను g·లE�~నపY�డc బvధపడ*>మ3, ఇ`ే �ష�,ల ^షయమ3లEనూ జ"dmdం`�. 

gా: �క0 *ెల0�ా, =>మట®t క0, ఈ ప)పంచమ3లE వ,*>,సమ3 Ëసుక0 వyే/`ేమంట� => 

uvర,క0 పYనరf*>< నమ3 ల�దనుg�: దుః"సు< =>?=> ల�క ఉన?దనుక0: 

దు"యHసు< =>?=>. 

=>మట®t ghi*,ే 1995 లE => జÂ|ాబ3 ఇలH ఉన?`�: `ేవYడc ~�సును మృత�లలEనుంNx 

ల��ిన ప)పంచమ3లE=z =zనుంటV~*,ే అపY�డc g±�. శ. 30 లE ఇ`� :జమ3mా=z జ"dmd*,ే అ`� 

1995 లEనూ :జమ#త�ం`� కనుక =zను :�/ంతmా ఉండవచు/. =>క0 జ|ాబ3 *ెrయదు. 

దుఃఖమ3ను బvధక0 =>క0 జ|ాబ3 *ెrయదు. =>Kి< క0డc `ేవYడc నమ34|ాడc ఎవర=z`� 
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=>క0 *ెrయదు. మనక0 దుఃఖమ3ను ల�క బvధక0 జ|ాబ3 *ెrయదు, gా: 

పYనరfత<నమ3ను గ3"dం� అ~*ే, అ`� => uvర, గ3"dం� yెబ3త�న?`� కనుక అ`� =>క0 

:జమ3mా=z అ:�ిం�ం`�; ఆ�� ఎకANxg� |�ళøత�న?`� మ"dయ3 =z=�కANxg� |�ళøత�=>?ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    కనుక, ఆత4సంబంధ/ uÕJక, ఏ శ"sరమ3*  �రf � uvర,ను 

కల0�ా< ర: అనుక0ంట®=>?రf? 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఇపY�Nై*ే, ఆ�� శ"sరమ3 ల�క0ంN>=z ఉంట®ందనుక0ంటvను, gా: 

��1ద£రమ³ కల0g·నున?పY�డc =>క0వలì ఆ��క0క¥N> శ"sరమ3ంట®ంద: 

అనుక0ంట®=>?ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    అపY�డc ఏ1 జరfగ3త�ం`�, "శ"sరమ3ను ^డcచుట ప)భ3వY*  

ఉండcట~�?" `>: అరM��1ట{? 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ప)భ3వY "ాకమ3నుపY, => ఉ`ేశమ3లE మరణ సమయమ3లE, 

^�ా9సుల0 ప)భ3వY సమ3ఖమందు uÕJక శ"sరమ3ల*  ^�ా9సుల0 ఉంటvరf. =>క0 

తrKిన K�?¿Àత�N ొకరf=>?రf, ఒక తత9|zత< , బ & సtÃ క'(�ాలక0 yెం`�న �ీట\ g±�)t , 

ఆయనక0 *ెrKినంతవరక0 ��V టS స"dmా=z yెªా�డc gా} పU"d<mా yెప�ల�దు అంట®=>?డc. 

��V టS ^శ9Kిం�న`� శ"sరమ3నుంNx ఆత4 |zరవYత�:£  gా: అతడc నమ4నట®వంట{`� J"dmd 

ఆ శ"sరమ3లE:g� ఆత4 వచు/ట. అ~*ే స=>తన య³దుల0 మ"dయ3 ghijస<వYల0 ఈ 

KిMJ: ^శ9Kిసు< =>?రf. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, టS}, సమHy>రమ3ను గ3"dం�న ^షయHలను J"dmd 

ఆలE�K�< , మన1ంgా చ"d/సు< న? ప)శ?, "~�సు మరణమ3ను జ~ం� లì�=>N>?" 

�ష�,ల0 `ే:=�ౖ=> చూ�య3ంట� అ`ేమనుక0ంట®=>?రf? |ారf yె�ి�న �ా�,మ3ల 

ఆb>రమ3mా |ారf అబద¡మHడcత�=>?"ా? 
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9:. ఆంటDE FGH :					ఓÛ, మం� పరలEకమH, ల�దు. ఎందుకనmా అబద£మ3లE ఉ`ే£శమ3 

ఇ1Nxయ3ంట®ం`�. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    కనుక అబద¡మHడcట |ా"d ఉ`ే£శమ3 gాదు. 

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�, అబద¡మ3, �రf :జమ3gా:`� yెప�N>:g� 

ప)యJ?ంచడమ3. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    |ారందర° yెªా�ల=z ఉ`ే£శమ3 ల�క0న?నూ |ారf 

yెªా�లనుక0న?`>:g� µన?���న సమHy>ర 1y>/రను క0ంటరf=>?"ా? 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�, టS} ఇకAడ మ3ఖ,���న ^షయH:? ప)�ా< ^ంy>డc. =zను 

మ3ందు yె�ి�న`ేమంట� ఆయన పట{tకలE 12 లEనుంNx ఒక ^షయమ3, �ష�,ల0 

^శ9Kిం�నట{t  అనుభవమ3 కrmdయ3=>?రf - అబద¡మHడల�దు gా: |ారf పYనరf*>< నుNైన 

~�సును చూ�ామ: నమH4రf. ఈ చర/లE మ3ఖ, ^షయమ3, సమHb>నమ3నక0 దగరmా 

|�ళVగrmn ప)�ò?మంట�, "|ారf చూ�న`� ఏ1ట{?" �ష�,ల0 అంద"dg± క:�ింyేద: 

yెబ3త�=>?రf. ఇపY�డc, టS} ఆలEచన, బv) ంJ మ"dయ3 "hండc రకమ3లìౖన^, |ారf 

క:�ించగలద: yెబ3త�=>?రf gా: |ా"dg� క:�ిం�ం`� ^వ"dంచN>:g� బయట{ �ాÒÓ,ల0 

ల�వY. ఇకAడ ఒక సమస, ఉన?దనుక0ంట®=>?ను, ఎందుకంట� మనదగరfన? �ాÒÓ,ల0 

స"dª« వYటల�దు కనుక ª¸ల0నక0 మHరfమనసుZ బ)హ4 కల0గక0ంట� మ"dయ3 బv) ంJ: 

కrmdయ3ండగrmn |ారfmా �ష�,ల0 ల�నటV~*,ే అపY�డc క¥N> మనమ3 �ష�,ల0 `ే:=¹ 

చూy>ర: ఒపY�g·వచు/. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    �"nమనుక0ంటvరf, టS}? 

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�, మనక0 మ"eక అనుభవ��� ల�నట®వంట{ ప"dKిMత�లలE 

ఉంNxª« ~ య3=>?మ3, ఎందుకంట� =>మట®t క0 ... :జÂ:g� ఈ ఆశ/ర, g��యను అర¡మ3 

yేసుg·|ాలంట� ఒకరf ల�� "ావలKి య3ంట®ం`�, �"dంతక0 మ3నుపY `ే:: ^శ9Kింy>ర=z 
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|ాట{�¼ౖ � ఆలEచనల0 పU"d<mా µన?���న^mా అ:�ి�ా< ~. ఒక అదు�తమ3 జ"dmdనద: 

=zను ��)"n�ించబNxనప�ట{g±, అ`� :జమ3mా కనులమ3ందు జరగవలKి య3ంట®ం`�. gా:, 

:జÂమ3mా, ~Áర°షమ3లE: ఒక ^ధ���న ^�ా9సమ3 కrmdన య³`> ప)జలక0, |ారf 

సదూ£ కయ3లìౖననూ ల�క ప"dసయ3,లìౖననూ మ"hవ"hiననూ, అ`� ^శ9KించN>:g� పU"d<mా 

µన?���నద=z ప)శ? ఉత�న?మవదు ఎందుకంట� |ారంద"dg± ఎపY�Nో  ఒకపY�డc ��సZయ, 

తప�క వచు/ను మ"dయ3 ��సయ, అ=zక అదు�తమ3ల0 ఆశ/ర,g��యల0 yేయ3న=z`� 

*ెల0సు. కనుక `Ü:: ^శ9Kించుట ఆ ప)జలక0 పU"d<mా Ïన?���నదనుట ^మర¦=>త4క 

���న`�. మ"dయ3, :జమ3mా, ghijస<వ ^�ా9సులక0 ఇపY�డc ఇ`� అదు�తమనుg�నుట 

పU"d<mా µన?మ3mా అ:�ించవచు/. gా: => ^షయమ3లE అలH gాదు. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మనక0 1mdrయ3న? 30 K¼కనులలE. �వ"dmా ఒక ^షయమ3 

yెప�ంNx. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     కనుక, నను స"dmా వYన?ట½¾V *ే, పYనరf*>< నమ3ను నమ34టలE 

ghijస<వYల0 µన?���న|ారfmా ఉ=>?రf. 

9:. ఆంటDE FGH :					ఇ`� yెప�వలKిన`ే అనుక0ంట®=>?ను, అవYను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఇ`� మహ *న?త���న ఒపY�g·లనుక0ంట®=>?ను gా: ఇ`� ఒక 

నమ4కసుM : నుంNx వ�/న నమ4క���న  ఒపY�g·ల0 ఎందుకంట� టS} y>లH నమ4క���న 

వ,g�<. ఆత:: అలHట{ వ,g�<mా=z =zను చూy>ను. gా: అ`� meప� �ా�,మ: => ఉ`ే£శమ3 

ఎందుకంట� ఎపY�Nై*ే మనమ3 పU"d< µన?మ3mా ఉంటvÝ అపY�డc `>:g� g�:? 

gారణ>ల0 క¥N> ఉండcను. టS} ఎందుకలH yెªా�Nో  మనమ3 కనుme=zను=>?మ3...	

9:. ఆంటDE FGH :					మ"dయ3 `ేవY: �రf ^శ9KించN>:g� gారణ>ల0,	:జమ3mా.	
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9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�,	అ^ =zను `ేవY:యందు ^శ9Kించుటక0 gారణమ3ల0 

క¥N>. ఆ gారణమ3లను అతNెందుక0 ప"dârంచల�ద=z ^షయH:? ఈ "ాJ) =zను 

ప"dârంy>లనుక0ంట®=>?ను.	

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�,	మH gార,క�మH:? చూసూ< =z ఉండంNx. ºట{: మ"dంతmా 

��మ3 ^వ"dంచను=>?మ3. వyే/ |ారమ3 gార,క�మమ3లE gా¯ సమHb� గ3"dం� `Ü:g� 

`>:g� సంబంధమ3ను గ3"dం� చ"d/ంచను=>?మ3. అపY�డc ºట{: ^వ"d�ా< మ3.	
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